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n Ainda não se sabe de onde saiu a 
ideia de criação de uma Secretaria de 
Retomada, em Goiás, para coordenar 
as ações de recuperação social e eco-
nômica pós-pandemia.  É um acerto 
do governador Ronaldo Caiado. 

n As críticas à liberação indiscrimina-
da do comércio e serviços em Trinda-
de levaram o prefeito Jânio Darrot a 
reendurecer as medidas de prevenção 
sanitária, antecipando-se ao aumen-
to do movimento devido à Romaria.

n em uma decisão que merece elo-
gios, o Poder judiciário prorrogou por 
mais 6 meses o afastamento de Cris-
tovão Tormin da prefeitura de Luziâ-
nia, processado por assédio sexual de 
funcionárias municipais.

n A OAB nacional vai consultar as sec-
cionais um o impeachment do presi-
dente Jair Bolsonaro. Há expectativa 
sobre a posição de Lúcio Flávio, o atu-
al presidente em Goiás, que se elegeu 
com cores e motes bolsonaristas. 

n o Podemos deve chegar a mais de 
90 candidatos a prefeito em Goiás, 
muito mais que o PSdB e o MdB, por 
exemplo. É resultado do trabalho de 
formiguinha do deputado federal josé 
nelto, dono estadual do partido.

n A BRFood inundou a mídia goiana 
de anúncios tentando recuperar a 
imagem depois que a sua unidade em 
Rio Verde, por falta de cuidados, foi 
infestada pelo coronavírus e levou o 
município superar Goiânia nos casos 
da nova doença. 

n há pressão, em Aparecida, para 
substituir o vice Veter Martins na cha-
pa da reeleição do prefeito Gustavo 
Mendanha. o senador Vanderlan Car-
doso investe pesado na indicação de 
um nome do PSd local para a vaga.

n Na onda do politicamente correto, 
caso a estátua do Anhanguera não ve-
nha a ser retirada da Praça do Bandei-
rante, pelo menos o bacamarte que 
a acompanha – usado para caçar e 
matar... índios - deveria ser suprimido. 

n Foi péssima, nas redes sociais, a 
repercussão dos elogios rasgados 
que o senador Vanderlan Cardoso 
fez ao ao polêmico (e não menos 
ignorante) ex-ministro da educação 
Abraham Weintraub. Vanderlan está 
se ligando a gente muito ruim.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

O retorno do ex-governador Marconi Perillo à política em Goiás, sempre anunciado e igualmente 
envolvido em versões fantasiosas e inverossímeis, transformou-se em uma espécie de lenda urbana 
que estará em evidência pelos próximos anos – com o fantasma do tucano assombrando a classe 
política estadual ora como uma ameaça ora como uma esperança de redenção que jamais irá se con-
cretizar. Depois de derrotado nas urnas de 2018 e de passar por constrangimentos policiais, Marconi 
asilou-se voluntariamente em São Paulo, alegando trabalhar para a Companhia Siderúrgica Nacional 
e ser obrigado a obedecer a uma cláusula contratual que proíbe manifestações públicas e participa-
ção em eventos partidários. Isso, contudo, não o impediu de usar o telefone para se comunicar diaria-
mente com seus correligionários, por voz e mensagem, recolhendo informações sobre o governador 
Ronaldo Caiado – obsessão não só dele, mas de toda a oposição que veio dos 20 anos de poder dos 
tucanos – e torcer pelo seu fracasso. Periodicamente, são plantadas notas anunciando uma retomada 
de atividades em Goiás que nunca acontece, mas serve como espantalho para ocupar algum espaço 
e manter longe eventuais pretendentes ao estrelato dentro do que sobrou do PSDB regional (e não 
é muito). É certo que, tão cedo e isso vale para os próximos 10 ou 15 anos, o ex-governador não se 
livrará do cerco judicial que o aflige e pontualmente o expõe em manchetes desagradáveis na im-
prensa e pode até, como última consequência, decretar a sua inelegibilidade caso venha a receber 
uma condenação na 2º instância (passando a sofrer as consequências da Lei da Ficha Limpa).
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ViÚVaS tUcaNaS SoNHaM coM a RESSURREiÇÃo JÁ Na ElEiÇÃo DE 2022
As chamadas viúvas que sobraram dos 20 anos de passagem de Marconi Perillo pelo poder continuam resistindo à realidade e seguem sonhando com a ressur-
reição política gloriosa do antigo semideus que, massacrado nas urnas e perseguido pelo excesso de escândalos, perdeu totalmente a partir das urnas de 2018 a 
inserção na elite decisória de Goiás. Pelo menos dois desses apaixonados acólitos disseram a esta coluna, nos últimos dias, acreditar que Marconi será candidato 
a governador em 2022 e voltará para o palácio da Praça Cívica nos braços do povo. É uma vã ilusão, um sonho – ou pesadelo – que muito tem a ver com 
a nostalgia do passado e pouco com a realidade e suas projeções para o futuro. Se tiver sorte, o ex-tucano-mor de Goiás poderá se habilitar e quem sabe 
conquistar um mandato de deputado federal na próxima eleição e só, mesmo assim enfrentando obstáculos terríveis para chegar a esse resultado.

aNÁpoliS: RoBERto NaVES VoltoU a SoRRiR coM a DESiStÊNcia DE GoMiDE
jornais e blogs de Anápolis dizem que o prefeito Roberto naves voltou a sorrir novamente com o anúncio da desistência do deputado estadual Antônio Gomide, 
que, devido a problemas de saúde, não será candidato no próximo pleito municipal. Com Gomide no páreo, ancorado na sua poderosa penetração popular, o 
destino de Naves já estava selado: um melancólico final de mandato e a seguir um provável ostracismo político, já que não tem vocação para o ramo, não ouve 
ninguém e atua na base do “eu decido, vcs cumprem”. um jornalista anapolino chegou a escrever: “Antes, ele (naves) andava apreensivo e tenso com a pré-cam-
panha, enfrentando dificuldades para articular mais um mandato”. Com o petista fora, o cenário eleitoral muda e, incrivelmente, abre chances até para uma antes impossível 
reeleição ou, quem sabe, a consagração, repetindo o fenômeno do atual prefeito, abrindo espaço para a vitória de um nome desconhecido e de renovação. 

FUNDo paRtiDÁRio lEVa a iNFlaÇÃo DE caNDiDatoS EM catalÃo NEStE aNo
Uma inflação de candidatos deve tomar consta do pleito municipal em Catalão. Sairão: Adib Elias, buscando a reeleição, Elder Galdino, pelo MDB; Gustavo Cortopassi, 
pelo PDT; o empresário André Borges, do PSL, preso recentemente por roubo de cargas; o deputado estadual Gustavo Sebba, do PSDB; a professora universitária Camila 
Campos, do PSOL; E o vereador Marcelo Mendonça, pelo PSB. E ainda há mais uns dois ou três, pelo PSDTU, pelo PL e pelo PSD, que estão em processo de decisão. Uma 
verdadeira barafunda eleitoral, enfim, estimulada pela suposta fartura de recursos que o fundo partidário despejaria nas campanhas de cada sigla na cidade.

NÃo SaBE o QUE Fala: a FaNtaSia Do MEtRÔ DE MaJoR aRaÚJo paRa GoiÂNia
embora a campanha municipal em Goiânia praticamente não exista ainda, há algum barulho com propostas, geralmente absurdas, envolvendo fantasias para 
o futuro da capital. Quem saiu na frente foi o deputado major Araújo, que está prometendo construir um metrô. Isso mesmo, leitora e leitor: um metrô. Só não 
conseguiu explicar onde vai levantar os recursos necessários, já que esse tipo de obra custa entre R$ 100 e 500 milhões por quilômetro, isso em ambiente geo-
logicamente convencional. Se houver trechos complicados, chega fácil a R$ 1 bilhão por quilômetro. empresas particulares poderiam arcar com esse custo, como 
ocorre na China, em troca do direito de explorar as linhas por 100 anos – mas isso em cidades com mais de 10 milhões de habitantes. em Goiânia, com a pouca 
demanda prevista, dado a pequena densidade demográfica, jamais haveria qualquer interesse porte parte de investidores.

JÚlio piNa piNtoU pRÉDioS pÚBlicoS DE SENaDoR caNEDo coM aS coRES Do pRtB
o deputado estadual júlio Pina, ao dar sinais de que vai concorrer á prefeitura de Senador Canedo, passou a ser bombardeado na 
internet com prints de matérias jornalísticas sobre ações de improbidade a que responde por travessuras administrativas e fi-
nanceiras praticadas quando esteve à frente da Secretaria de Saúde do município. ele é acusado, em um desses processos, 
de ter pintado prédios do Programa Saúde da Família com as cores do seu partido, o PRTB (azul, amarelo e verde), antes 
de deixar o cargo para se candidatar à Assembleia (e ganhar) em 2018. uma ideia infeliz, já que, sendo o partido nanico e 
desconhecido, não haveria como retirar proveito eleitoreiro – e à toa ganhou uma denúncia do Ministério Público. 

REtoRNo DE MaRcoNi À política É lENDa URBaNa 
QUE Vai RoNDaR GoiÁS aiNDa poR MUito tEMpo
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Campanha da Alego destaca o 
valor das leis na vida das pessoas

criação de delega-
cias, da Carteira 
Nacional de Habi-

litação (CNH) gratuita, 
implantação de centros 
de ensino em períodos 
integrais são alguns dos 
exemplos de benefícios 
entregues à população 
goiana, por meio de pro-
jetos de lei aprovados 
pela Assembleia Legis-
lativa de Goiás (Alego). 
Essas e outras matérias 
são apresentadas pelas 
redes sociais oficiais da 
Alego, na campanha ins-
titucional “A Importância 
das Leis” que evidencia 
a presença das leis es-
taduais no cotidiano da 

sociedade e mostrar que 
a produção legislativa 
torna possível a constru-
ção de uma sociedade 
melhor para todos. 

O vídeo de lançamen-
to, divulgado no dia 15 
de junho, cria, de manei-
ra bem humorada, um 
paralelo entre o roteiro 
do filme, que é respon-
sável pelos aconteci-
mentos em cena, e as 
leis, que são responsá-
veis pela organização da 
vida em sociedade.

 A partir disso, estão 
sendo publicadas nas 
redes sociais da Alego 
leis recentes e antigas 
que passaram pelo Par-

lamento goiano, seja na 
proposta ou votação, e 
que atendem a impor-
tantes demandas sociais, 
como saúde, segurança 
pública e educação.

“Nosso objetivo prin-
cipal é trazer para a po-
pulação uma reflexão 
sobre ‘A importância da 
leis’, com isso buscamos 
de maneira didática, 
através da analogia dos 
roteiros de filmes com 
a leis na sociedade, dei-
xar claro, que as leis, por 
mais que não perceba-
mos, elas estão presen-
tes em todos os âmbitos 
da nossa vida. Acompa-
nhar, opinar e cobrar o 

trabalho legislativo é 
dever do cidadão, é nos-
so dever conscientizar a 
população sobre o seu 
papel”, afirma o chefe da 
Seção de Publicidade e 
Imagem (SPI), Vinícius 
Martins Vilela, respon-
sável pela campanha. 

Demonstrando res-
paldo ao projeto, o 
presidente da Alego, 
Lissauer Vieira (PSB), 
ressaltou a necessidade 
de despertar na popula-
ção o interesse pelos te-
mas debatidos no âmbi-
to do Poder Legislativo. 
Segundo ele, o cidadão 
precisa “fazer parte” das 
decisões deliberadas pe-

los parlamentares esta-
duais, exercendo, dessa 
forma, o seu papel de-
mocrático e compreen-
dendo os reflexos dessas 
propostas nas diferentes 
esferas sociais.

“Sabemos que as deci-
sões estabelecidas pela 
nossa Casa de Leis re-
fletem diretamente na 
vida de cada pessoa. Por 
isso, queremos, com essa 
campanha, incentivar a 
população a fazer parte 
desse processo, enten-
dendo a importância das 
leis propostas pelos de-
putados e qual o impacto 
que elas trazem para a 
nossa sociedade, seja na 

área política, econômica, 
cultural, social e tantas 
outras”, explicou o presi-
dente Lissauer.

A campanha deve se-
guir até o início do mês 
de julho. Até o momen-
to, já foram abordadas 
também a destinação de 
verbas para hospitais de 
campanha para trata-
mento da covid-19, am-
pliação do número de de-
legacias de atendimento 
à mulher, transformação 
de Rio Verde em capital, 
escolas integrais e CNH 
social. Segundo Vinícius, 
novas publicações estão 
previstas para os dias 29 
de junho, 1º e 3 de julho. 

Campanha institucional do Poder Legislativo goiano aborda como as leis aprovadas pelos deputados estaduais fazem 
parte da construção de uma sociedade melhor. Divulgada nos perfis oficiais da Alego nas redes sociais, a iniciativa traz 
exemplos de como projetos discutidos e deliberados pelos deputados impactam a vida de toda a população, como a 
criação de delegacias, programas sociais e diretrizes educacionais. A campanha é desenvolvida pela Seção de Publicidade 
e Imagem (SPI) e tem respaldo do presidente da Casa Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSB)

Di
vu

lg
aç

ão



4 segunda-feira, 29 de junho de 2020cidades

goiânia

Guarda Civil apresenta resultado 
da operação contra o cerol

durante todo o fim 
de semana, cerca de 
50 guardas civis da 

Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) realizaram a opera-
ção Pipa sem Cerol na re-
gião Oeste de Goiânia.

Segundo o comandante 
da operação, GCM Cleomar 
Alves, foram dois dias de 
intensos trabalhos para 
coibir o uso irregular de 
linhas cortantes e uso do 
cerol, prática que pode 
causar acidentes graves, 
inclusive com resultado 
morte.

“Por determinação do 
comandante da Guarda Ci-
vil Metropolitana fizemos 
uma série de abordagens, 
orientando, apreenden-

do materiais irregulares 
e dispensando aglomera-
ções”, explica, lembrando 
que as ações foram reali-
zadas com o apoio de vá-
rias regionais, do GOC e de 
ROMU.

As equipes intensifi-
caram o policiamento na 
região patrulhando vários 
setores onde havia jovens 
soltando pipas com cerol, 
realizando abordagens e 
entrevistas e no final foi 
contabilizado 17 aborda-
gens em elementos sus-
peitos, dispersão de pes-
soas em aglomerações e 
sem uso de máscaras, 242 
carretéis, 112 pipas con-
feccionadas com material 
cortante.

Ações foram realizadas para combater 
o uso de linhas cortantes, tais como 
as chilenas e cerol comum, além 
de orientar a população do risco 
referente a essa prática
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prefeitura

Aparecida lança as obras do Parque da Vila 
Sul e de mais cinco praças nesta segunda, 29
Continuando a agenda de 
lançamentos e inaugura-
ções de obras por video-
conferência, a prefeitura 
de Aparecida lança nesta 
segunda, 29, as obras de 
construção do Parque da 
Vila Sul, na região da Vila 
Brasília e mais cinco pra-
ças para o lazer da popula-
ção. A solenidade, que será 
transmitida pelo facebook 
da Prefeitura, terá início às 
17h e contará com a pre-
sença do prefeito Gustavo 
Mendanha e do secretário 
de Desenvolvimento Urba-
no, Max Menezes, além de 
vereadores e moradores 
das regiões beneficiadas.

Com obras já iniciadas o 
Parque Vila Sul terá ampla 
área verde e os trabalhos 
serão divididos em duas 
etapas. A primeira etapa, 
conta com 9,7 mil metros 
quadrados, onde serão im-
plantados playground e 
Academia da Terceira Ida-
de (ATI) em piso emborra-

chado, área de convivên-
cia, pergolado metálico em 
forma de pétalas, passeios 
em pavimento intertra-
vado, pista de caminhada 
dupla – sendo uma em 
concreto natural e a outra 
em concreto pigmentado -, 
piso tátil em toda exten-
são da calçada.

Também consta do pro-
jeto rampas de acessibili-
dade, bancos, mesas com 
banquetas, ampla área 
verde com grama esmeral-
da, jardinagem e ilumina-
ção em toda sua extensão. 
Com recursos do Governo 
Federal o investimento no 
Parque será de R$ 994 mil. 
Já a segunda etapa contará 
com 1,9 mil metros qua-
drados na divisa dos seto-
res Vila Sul e Vila Brasília. 
No local será construída 
uma praça para a popula-
ção. Nela haverá uma pista 
de caminhada em concre-
to e piso tátil em toda sua 
extensão, rampas de aces-

sibilidade e Campo Society 
com dimensão de 36 me-
tros de comprimento e 18 
metros de largura.

O prefeito Gustavo 
Mendanha ressalta que a 
gestão tem focado tanto 

na Saúde, no combate ao 
coronavírus, quanto em 
obras de infraestrutura, 
desenvolvimento urba-
no, social, com o objetivo 
de levar mais qualidade 
de vida para a população. 

“Este parque e as praças 
serão espaços para o lazer 
e prática de esportes para 
os moradores da região 
do Vila Brasília e de ou-
tras regiões de Aparecida. 
Estamos trabalhando na 

melhoria da qualidade de 
vida dos aparecidenses. Os 
espaços serão adequados 
para crianças, jovens, adul-
tos e para a melhor idade”, 
ressaltou o prefeito Gusta-
vo Mendanha.

Além das obras do par-
que da Vila Sul serão lan-
çadas também nesta se-
gunda as obras das praças 
nos setores Colina Azul, 
Estrela do Sul, Vila Brasília 
e a revitalização da Praça 
Limoeiro no setor Nova Ci-
dade. Todas elas terão área 
para o lazer, convivência 
e a práticas de atividades 
físicas e um playground 
infantil. O espaço de lazer 
do Colina Azul está loca-
lizado na Avenida Sabiá e 
com Rua Cardeal contará 
ainda com a reforma do 
estádio. “Nosso objetivo é 
entregar 100 praças para 
o lazer dos moradores de 
Aparecida até o fim deste 
ano”, comentou o secretá-
rio Max Menezes.
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dados da campanha em 11 anos:
2009 - não houve vítima fatal
2010 - 4 mortes
2011 - 1 morte

2012 - não houve vítima fatal
2013 - 1 morte
2014 - não houve vítima fatal

2015 - 1 morte
2016, 2017, 2018 e 2019 - não houve vítima 
fatal.
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Caiado lança parque com gestão compartilhada 
na região da Chapada dos Veadeiros

Governo de Goiás e 
prefeitura de Alto 
Paraíso vão admi-

nistrar unidade de conser-
vação ambiental em área 
das Cataratas do Rio dos 
Couros. Governador rea-
firma compromisso total 
do Estado com o desen-
volvimento sustentável e 
diz que modelo é exemplo 
para o Brasil. “Goiás tem a 
benção de estar cravado 
neste tesouro da huma-
nidade, que é o cerrado. É 
um dever de cada um dos 
goianos proteger nossa 
casa”, diz. Região protegida 
terá mais de 5 mil hectares 
com vegetação virgem de 
cerrado e projetos de uso 
consciente do ecoturismo

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, neste 
sábado, dia 27, a criação 
do Parque Estadual das 
Cataratas do Rio dos Cou-
ros, primeira unidade de 
conservação ambiental 
do Brasil com modelo 
compartilhado de gestão, 
no município de Alto Pa-
raíso. A área de mais de 5 
mil hectares fica conjuga-
da ao Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros 
e será administrada pela 
Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad) 
em parceria com a pre-
feitura local. “Goiás tem a 
benção de estar cravado 
neste tesouro da huma-
nidade que é o cerrado. É 
um dever de cada um dos 
goianos proteger nossa 
casa”, afirma o governa-
dor. “Eu sou um apaixo-
nado pela chapada, pela 
magia daquele lugar, e 
acredito que é o local 
ideal para realizarmos 
esse envolvimento maior 
da sociedade na gestão 
ambiental. Sempre de-
fendi o desenvolvimento 
aliado a preservação. Não 
é por menos que Goiás 
saltou para o 3º lugar na 
produção de grãos e ain-
da dá exemplo na preser-
vação”, diz Caiado.

Segundo a titular da 
Semad, Andréa Vulcanis, a 
criação do parque integra 
uma iniciativa ampla do 
Governo de Goiás de pro-

teção do local, que vive 
sob pressão de invasores 
e criminosos ambientais. 
“Se por um lado a Semad 
fiscaliza, por outro protege 
a natureza e, como terceiro 
elemento que está che-
gando logo em seguida, já 
prepara as licenças simpli-
ficadas, com procedimento 
mais ágil e eficaz”, aponta.

A criação do parque 
se arrastava há anos sem 
uma definição e teve 
atenção especial do go-
vernador Ronaldo Caiado 
desde sua posse, em 2019. 
“A região estava largada à 
própria sorte, com invaso-
res e desmatamento des-
controlado. Nosso governo 
agiu firmemente contra o 
crime ambiental, basta ver 
as ações que temos reali-
zado na região e que, ago-
ra, culmina na finalização 
do processo de criação do 
parque. Nossa política é de 
tolerância zero com qual-
quer destruição do nosso 
patrimônio natural”, afirma.

Desde o último dia 22 
de junho o Governo de 
Goiás está na região da 
Chapada dos Veadeiros re-
alizando um pente-fino em 
propriedade rurais e áreas 
públicas monitoradas pela 
inteligência da gestão am-
biental. A Operação Pre-
sença, coordenada pela 
Semad, com apoio das 
forças policiais do Estado, 
realizou dezenas de autu-
ações de desmatamento 

ilegal e de mineração sem 
licenciamento. Além das 
multas que passam dos R$ 
3 milhões, o governo pre-
para uma investida judicial 
contra os criminosos para 
a recomposição das áreas 
destruídas. “Estamos tra-
balhando junto ao Minis-
tério Público para que haja, 
inclusive, bloqueio de bens 
para garantir que o que foi 
desmatado seja reflores-
tado e devolvido ao povo 
goiano”, revela a secretária 
Andréa Vulcanis.

Em comunicado conjun-
to na sexta-feira (26/06) 
ao superintendente regio-
nal do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Igor Soa-
res Lélis, a secretária An-
dréa Vulcanis e o prefeito 
de Alto Paraíso de Goiás, 
Martinho Mendes da Silva, 
apresentaram os propósi-
tos da iniciativa: assegu-
rar a conservação de uma 
amostra significativa do 
Bioma Cerrado, garantindo 
a efetiva conservação dos 
ecossistemas ali encontra-
dos; a proteção da beleza 
cênica das cataratas do Rio 
dos Couros; a realização de 
atividades de ecoturismo, 
pesquisa científica, sensi-
bilização, conscientização 
e educação ambiental; 
bem como a integração 
com as comunidades do 
entorno e a participação 
da sociedade por meio de 
suas representações.

No documento, a se-
cretária e o prefeito so-
licitam que seja dado 
prosseguimento aos atos 
necessários que estão 
sob instância do Incra, 
“visando a criação, como 
área protegida, desta re-
levante área protegida”.

Na gestão comparti-
lhada, Governo de Goiás e 
Prefeitura de Alto Paraíso 
terão iguais atribuições 
na gestão da unidade de 
conservação, o que será 
previsto no ato de cria-
ção da unidade. Nos pró-
ximos dias, será criado 
grupo de trabalho com 
o fim de aperfeiçoar os 
estudos e documentos 
tendo em vista constituir 
os atos necessários para 
a criação da unidade de 
conservação, bem como 
com o fim de estabelecer 
os termos do acordo in-
terinstitucional que tem 
como objetivo regular as 
ações entre as partes.

Segundo a secretária 
Andréa Vulcanis, o esta-
belecimento da região 
como um santuário na-
tural é uma obrigação do 
Estado de Goiás com o 
planeta. “É uma das áre-
as com maior riqueza de 
biodiversidade no país, 
talvez a última de cerra-
do virgem do mundo, com 
espécies que só existem 
ali, uma área que é obje-
to de estudos de diferen-
tes instituições, inclusive 

internacionais, além de 
organizações não-gover-
namentais”, explica. “É 
importante dizer também 
que a mesorregião da 
Chapada dos Veadeiros 
é considerada uma das 
áreas prioritárias para a 
conservação do bioma 
Cerrado pelo Ministério 
do Meio Ambiente desde 
2007”, lembra.

O prefeito de Alto Pa-
raíso de Goiás, Martinho 
Mendes da Silva, afirma 
que “mesmo neste mo-
mento de pandemia e 
de grande preocupação 
no setor de saúde, aqui 
recebemos a secretária 
Andréa Vulcanis para nos 
ajudar em área que nos 
traz grande preocupação, 
que é as Cataratas do Rio 
dos Couros”. Ele citou as 
conversas junto ao Incra 
sobre a área do governo 
federal para criação do 
parque enquanto gestão 
compartilhada. “A par-
ceria com o Estado visa 
um bem maior que é a 
proteção daquele espaço 
tão singular para o nosso 
município”, destaca.

Além das belezas e 
riquezas naturais, a área 
tem importância para o 
desenvolvimento econô-
mico sustentável regio-
nal, por meio do turismo 
controlado e da discipli-
na do impacto das ações 
humanas e do uso am-
bientalmente correto dos 

recursos ambientais.
“Nosso papel enquan-

to gestão ambiental não 
pode se limitar apenas a 
cercar uma área e, entre 
aspas, proteger o meio 
ambiente. Cabe à Semad 
participar do debate so-
bre o uso destas regiões, 
oferecer alternativas sus-
tentáveis de subsistência 
às populações locais, in-
centivar políticas de uso 
correto do solo e da água”, 
afirma Andréa Vulcanis. “A 
própria existência de di-
versas reservas particula-
res do patrimônio natural 
na região mostra que é 
possível essa convivência 
harmônica”, diz ela.

Próximos passos
A criação do Parque 

Estadual Cataratas do 
Rio dos Couros tem uma 
trajetória que remonta 
há quase duas décadas 
de negociações. Desde 
2019, com a posse do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
a iniciativa ganhou força 
novamente, com uma iné-
dita proposta de gestão 
compartilhada entre o 
Governo de Goiás e a pre-
feitura de Alto Paraíso. A 
possibilidade está na Lei 
Federal Complementar 
Nº 140, de 8 de dezembro 
de 2011, que fixou nor-
mas para a cooperação 
entre União, Estados, o 
Distrito Federal e os mu-
nicípios nas ações admi-
nistrativas de proteção ao 
meio ambiente.

“Para o Estado não há 
dúvidas que a área preci-
sa ser efetivamente pro-
tegida e o esforço recente 
das instituições governa-
mentais estadual e mu-
nicipal só demonstram 
que é possível inovar e 
fazer diferente”, aponta 
a secretária Andréa Vul-
canis. “Este é o momento 
de criar mecanismos que 
assegurem a criação e a 
implantação desta uni-
dade de conservação”, diz 
ela. “Com a gestão com-
partilhada, encurtamos 
os caminhos do poder 
público. Podemos ter a 
estrutura da Semad, com 
seu corpo técnico qualifi-
cado, e a prefeitura, jun-
tamente com a sociedade, 
que vivem ali no cotidia-
no, sabem melhor do que 
ninguém as necessidades 
urgentes, suas soluções e 
respostas”, acredita.

Área monitorada 
é alvo de 
desmatamento
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economia mundial
As previsões do FMI para o mundo trazem alerta. de acordo com o Fundo, a econo-
mia mundial encolherá 4,9% em 2020, ante os 3% anteriormente previstos. Para 
2021, apenas a China deverá superar o tamanho de suas economias pré-crise.
A duração da pandemia e ações de isolamento social são fatores que impac-
tam, além dos gastos que empresas terão para se adaptar aos novos protoco-
los após a abertura.

Saneamento
o Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico. o texto cria 
novas regras para o setor e possibilita uma participação mais efetiva da iniciativa 
privada na exploração dos serviços. Agora, material deve ser sancionado pelo pre-
sidente jair Bolsonaro. o marco apresenta alternativas para que a meta de univer-
salização do acesso a água potável e de ao menos 90% da população a serviços de 
coleta e tratamento de esgoto seja alcançada até o final de 2033.

europa maiS próxima do creScimento
na Zona do euro, a contração da economia diminuiu em junho devido à reaber-
tura de empresas no continente. o PMI preliminar composto do IhS Markit se 
recuperou a 47,5 em junho, frente aos 31,9 em maio. em abril, o PMI chegou à 
mínima recorde de 13,6. A marca de 50 separa crescimento de contração.
Apesar de produção e demanda em queda, não se nota colapso. o resultado 
aumenta a expectativa de fim da contração com o relaxamento das restrições 
na europa.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Produtores goianos terão R$ 18 bilhões disponíveis para financiamentos no 
Plano Safra 2020/2021. O anúncio dos recursos foi realizado na solenidade 
de lançamento do Plano Safra 2020/2021 em Goiás, no Palácio das Esme-
raldas, em Goiânia, que reuniu entidades representativas do setor, repre-
sentantes de instituições financeiras e imprensa - seguindo as recomenda-
ções sanitárias. A expectativa é de que o Plano Safra 2020/2021contribua 
para que o Estado cresça a produção, gerando mais empregos e renda.

pandemia

Caixa inicia hoje o pagamento 
do Saque Emergencial do FGTS

a Caixa inicia, nes-
ta segunda-feira 
(29), o pagamento 

do Saque Emergencial 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
para 4,9 milhões de tra-
balhadores nascidos em 
janeiro. Nessa primeira 
etapa, o total de recur-
sos liberados soma mais 
de R$ 3,1 bilhões.

O novo saque tem como 
objetivo enfrentar o esta-
do de calamidade pública 
em razão da pandemia da 
covid-19. No total, serão 
liberados, de acordo com 
todo o calendário, mais de 
R$ 37,8 bilhões, para apro-
ximadamente 60 milhões 
de trabalhadores.

O pagamento do Saque 
Emergencial será reali-

zado por meio de crédito 
na Conta Poupança Social 
Digital, aberto automati-
camente pela Caixa em 
nome dos trabalhadores. 
O valor do Saque Emer-

gencial é de até R$ 1.045, 
considerando a soma dos 
saldos de todas as contas 
ativas ou inativas com sal-
do no FGTS.

O pagamento será rea-

lizado por meio de crédito 
em poupança social digital 
aberto automaticamente 
pela Caixa em nome dos 
trabalhadores.

O calendário foi es-

tabelecido com base no 
mês de nascimento do 
trabalhador e contém 
dados que correspondem 
a valores de crédito na 
conta de armazenamento 

digital social, quando os 
recursos podem ser usa-
dos   em estatísticas ele-
trônicas, além de dados 
a partir de quando os re-
cursos disponíveis estão 
disponíveis para saque 
em espécie ou transfe-
rência para outras contas.

Caso não haja movi-
mentação na conta de eco-
nomia social digital até 30 
de novembro deste ano, 
o valor será devolvido à 
conta do FGTS com de-
vida remuneração do pe-
ríodo, sem prejuízo para 
o trabalhador. Se após 
esse prazo, o trabalhador 
decidir fazer a emergên-
cia, poderá solicitar pelo 
Aplicativo FGTS até 31 de 
dezembro de 2020.

A Caixa disponibiliza os 
seguintes canais de aten-
dimento para informações 
sobre o Saque Emergen-
cial do FGTS: site fgts.
caixa.gov.br, Telefone 111 
- opção 2, Internet Banking 
Caixa e APP FGTS. 

o total de recursos 
soma mais de 
R $ 3,1 bilhões
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRAnCo 
2014 CoMPLeTo 4 PoR-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRAnCo 2014 
C/ AR+dh ÚnICo dono ACeITo 
TRoCAS e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLhA 2014 GARAn-
TIA de FÁBRICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PneuS noVoS ACeI-
To TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PLeTA ACeITo TRoCA e FInAnCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABIne duPLA ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLho 
2003 CoMPLeTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoLeIL R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TRoPICAL VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVeL PQ Ind. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

CBF e clubes dialogam para definirem 
janelas de transferências

A Diretoria de Regis-
tro, Transferência 
e Licenciamento 

da CBF se reuniu com os 
clubes do futebol brasi-
leiro, por videoconferên-

cia. Após dialogar com os 
representantes dos times, 
a entidade decidiu pos-
tergar a abertura da jane-
la de transferência, que 
estava marcada para o 1° 
de julho. No dia 2, outro 
encontro online será rea-
lizado para tratar da defi-
nição de novas datas.

Devidamente autori-
zada pela FIFA, que abriu 
para as confederações 
nacionais a possibilida-
de de agendamento de 
novas janelas de transfe-
rência, a CBF vai aguar-
dar a definição das datas 
dos países europeus para 
organizar o cronograma 

brasileiro.
“Após ouvir os clubes, 

definimos, neste primeiro 
momento, apenas cance-
lar o início da janela que 
abriria na próxima sema-
na. Vamos aguardar a di-
vulgação do período das 
janelas europeias para 
depois remarcar a data 

de abertura em relação 
ao futebol brasileiro. É 
uma posição que a CBF 
já havia alinhado junto à 
FIFA e que os clubes con-
cordaram por unanimida-
de”, afirma o Diretor de 
Registro, Transferência e 
Licenciamento de Clubes, 
Reynaldo Buzzoni.

FIFA autorizou mudança nas datas 
para adequação ao cenário atípico 
causado pela pandemia
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